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Tổ Vật Lý  THPT Lý Thường Kiệt 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2, VẬT LÍ 10 

A. LÝ THUYẾT   

I. Chƣơng: TĨNH HỌC VẬT RẮN (riêng Nâng cao)  

(Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết, bỏ các câu 2, 3, 4) 

II. Chƣơng: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN (Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết) 

III. Chƣơng: CHẤT KHÍ (Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết) 

IV. Chƣơng: CƠ HỌC CHẤT LƢU (riêng Nâng cao)  

1. Viết công thức tính áp suất thuỷ tĩnh. Áp suất thuỷ tĩnh phụ thuộc vào những yếu tố nào?  

2. Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lí Pa-xcan.  

3. Nêu mối quan hệ giữa tốc độ dòng chất lỏng và tiết diện của ống dòng. 

4. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Béc-nu-li.  

V. Chƣơng: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (riêng Chuẩn)  

1. Nội năng của một vật là gì? phụ thuộc vào những yếu tố nào?   

2. Có mấy cách làm thay đổi nội năng của một vật, cho ví dụ? 

3. Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học, quy ước về dấu của các đại lượng 

trong hệ thức?  

4. Phát biểu nguyên lí II Nhiệt động lực học.  

VI. Chƣơng: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ   
1. Phân biệt biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. (Nâng cao) 

2. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn. (Nâng cao) 

3. Thế nào là sự nở dài? Viết công thức tính độ nở dài. 

4. Thế nào là sự nở khối? Viết công thức tính độ nở khối. 

5. Nêu một ứng dụng có lợi của sự nở vì nhiệt, một ví dụ đề phòng tác hại của sự nở vì nhiệt.  

B. BÀI TẬP   

I. BT TĨNH HỌC VẬT RẮN (riêng Nâng cao) (Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết) 

II. BT CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN (Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết) 

III. BT CHẤT KHÍ (Như nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết + bổ sung 3.11, 3.12) 

3.11. Có 11 g khí CO2 (các-bô-nít) ở 27
0
C, áp suất 1,5 atm.  

a/ Tìm thể tích của lượng khí trên. Biết rằng ở điều kiện chuẩn (0
0
C, 1,0 atm) mỗi mol khí có thể 

tích 22,4 l và khối lượng mol của CO2 là 44 g.  

b/ Nung nóng đẳng áp lượng khí trên cho đến khi thể tích của nó là 6l. Tìm nhiệt độ khí lúc đó.  

c/ Tính khối lượng riêng của khí trước và sau khi nung. [4,1 l; 166
0
C; 2,68 g/l; 1,83 g/l] 

3.12. (NC) Một bình chứa khí Nitơ N2 có dung tích 15 l, ở nhiệt độ 12
0
C, áp suất 200 kPa. Tính khối 

lượng khí có trong bình. Biết khối lượng mol của Nitơ là 14g, hằng số của chất khí R = 8,31 

J/(mol.K). [17,7g]  

IV. BT CƠ HỌC CHẤT LƢU (riêng Nâng cao)  

4.1. Một máy nén thuỷ lực có các pittông đường kính lần lượt là d1 = 3 cm, d2 = 30 cm. Tính lực nén 

tối thiểu lên pittông d1 để có thể nâng một ô tô 2,1 tấn đặt trên pittông d2. Cho rằng mực chất 

lỏng ban đầu trong 2 xilanh ngang nhau, bỏ qua trọng lượng các pittông, lấy g =10m/s
2
. [210N]  

4.2. Một ống nước nằm ngang gồm hai đoạn có tiết diện ngang lần lượt là 20cm
2
 và 30cm

2
. Vận tốc 

dòng nước qua đoạn ống nhỏ là 6,00 m/s, áp suất nước tại vị trí đoạn ống lớn là 2.10
5
 N/m

2
. 

Khối lượng riêng của nước là ρ = 1,0.10
3
 kg/m

3
. Hãy tính: 

a/ Vận tốc dòng nước tại đoạn ống lớn. [4m/s]  

b/ Áp suất nước tại đoạn ống nhỏ. [1,9.10
5
 N/m

2
]  

c/ Lưu lượng nước đi qua một tiết diện ống [0,72 m
3
/min] 

4.3. Giải thích sơ lược tại sao khi có gió bão đi qua thì những ngôi nhà đóng kín cửa dễ bị tốc mái?  

V. BT CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (riêng Chuẩn)  

5.1. Một ấm nhôm 0,5 kg chứa 1,0 kg nước có cùng nhiệt độ 80,0
0
C. Thả vào ấm nước một miếng 

đồng 0,2 kg. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 79,0
0
C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường 

bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm, nước và đồng lần lượt là 0,92.10
3
 J/(kg.K), 4,18.10

3
 

J/(kg.K), 0,39.10
3
 J/(kg.K). Tìm nhiệt độ ban đầu của miếng đồng. [19,5

0
C]  

5.2. Người ta thực hiện một công 50 J để nén khí trong một xilanh. Sau khi nén nội năng của khí tăng 

thêm 40 J. Hỏi khí nhận hay toả một nhiệt lượng bao nhiêu ?  

5.3. Cung cấp cho khí trong xilanh một nhiệt lượng 120 J, khí nở ra thực hiện một công 90 J đẩy 

pittông lên. Hỏi nội năng của khí biến thiên như thế nào ?  



  2 

Tổ Vật Lý  THPT Lý Thường Kiệt 

5.4. Cung cấp nhiệt lượng 2,1 J cho khí trong một xilanh nằm ngang, khí nở ra thực hiện công đẩy 

pittông di chuyển đều một đoạn 8 cm. Lực ma sát giữa pittông và xilanh không đổi bằng 10 N. 

Tính độ biến thiên nội năng của khí. [1,3 J]  

VI. BT CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ   
6.1. (NC) Một sợi dây thép dài 200 cm, có đường kính 1,0mm. Người ta treo vào một đầu của nó vật 

nặng 5 kg thì chiều dài của nó tăng thêm 0,6 mm. Lấy g = 10 m/s
2
.  

a/ Tính suất đàn hồi (suất Y-âng) của thép và hệ số đàn hồi của dây thép trên. [2,12.10
11

 Pa] 

b/ Muốn dây thép dài thêm 1,0 mm thì phải treo vật có khối lượng bao nhiêu ? [8,3 kg]  

6.2. (NC) Một thanh nhôm có tiết diện ngang 12 cm
2
, có suất Young là 0,7.10

11
 Pa. Nén thanh với một 

lực 3.10
4
 N. Tính ứng suất và độ biến dạng tỉ đối của thanh. [2,5.10

7
 Pa; 3,57.10

-4
]  

6.3. Một thanh sắt khi đem từ trong nhà ra ngoài sân nắng thì độ dài của nó tăng thêm 0,24 mm. Biết 

nhiệt độ trong nhà là 30
0
C và ngoài trời là 40

0
C, hệ số nở dài của sắt là 12.10

-6 
K

-1
. Tính chiều dài 

của thanh sắt khi đặt nó ở trong nhà. [2 m]  

6.4. Một thanh nhôm và một thanh thép có cùng chiều dài 100 cm ở 15
0
C. Hỏi phải nung nóng hai 

thanh đến nhiệt độ nào để chiều dài của chúng chênh nhau 3 mm ? Hệ số nở dài của nhôm và thép 

lần lượt là 24.10
-6

 K
-1

, 11.10
-6 

K
-1

. [246
0
C]  

6.5. Một tấm đồng hình vuông có cạnh dài 50 cm ở 25
0
C. Hỏi diện tích của tấm đồng tăng thêm bao 

nhiêu nếu như nung nóng nó đến 125
0
C ? Hệ số nở dài của đồng là 17.10

-6
K

-1
. [8,5 cm

2
]  

6.6. Một ấm nhôm có thể tích 2,5 l ở nhiệt độ 20
0
C. Hệ số nở dài của nhôm là 24.10

-6
 K

-1
.  

a/ Tính thể tích của ấm ở 100
0
C. [2,5144 l]  

b/ Đun ấm đến nhiệt độ nào để thể tích của nó tăng thêm 1,5% thể tích ban đầu. [228
0
C]  

 

.../\/\/\... 

 

 

 

 

  

 

 

 


